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Textilservice från norr till söder
När våra bilar rullar iväg, fullastade med rena textilier, är det fortsättningen på en resa 

som startade redan 1979. Ända sedan dess har vår service utvecklats av människor som 

vill göra skillnad för sin omvärld. Idag gör vi det med moderna tvätterier, genomtänkt 

logistik och smart hyrservice. Allt för att göra din vardag enklare så att du kan fokusera 

på din verksamhet.

Det finns många fördelar med att anlita en leverantör med 

komplett service för textilier, arbetskläder, hygienprodukter 

och entrémattor. Oavsett vilka behov ni har, sköts allt genom 

en enda kontakt och ni får allt samlat på en faktura. Dessutom 

blir det mer kostnadseffektivt och skonsamt för miljön, då allt 

går med samma leverans.

Vilka är Rikstvätt?
Rikstvätt är Sveriges största tvättkedja av privatägda 

textiltvätterier som startades 1979. Genom att vara 

rikstäckande från norr till söder kan vi erbjuda lokal närvaro.

Miljö & kvalitet - alltid i fokus
För oss är det självklart att ta ett miljö- och kvalitetsmässigt 

ansvar. Det är ett ständigt pågående arbete som involverar 

alla medarbetare. Hittills har det resulterat i bland annat 

ISO-certifieringar och Svanenmärkning. Vi förbättrar 

kontinuerligt vår verksamhet, följer upp och använder olika metoder som leder till 

lägre energi- och vattenförbrukning, minskad användning av fossila bränslen vid 

transporter, kemikalier i våra tvättprocesser, optimerad avfallshantering med 

återvinning och återbruk av textilier. Härmed bidrar vi till långsiktig hållbar utveckling 

till nytta för kunder, medarbetare och samhälle. Agenda 2030 är vägledande!
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OHSAS
Gå in på www.riksvatt.se för att se vilka tvätterier som är Svanenmärkta 

samt vilket tvätteri som ligger närmast dig!

3075 0026



Säg det med mattor
Rikstvätts entrémattor är speciellt framtagna för att skona golven. Smuts och 

väta samlas upp effektivt. Men våra mattor gör mycket mer än så. De ger ett 

snyggt intryck, välkomnar besökare och leder dem rätt i lokalen. Och de kan 

stärka er profil med unik form och design.

Smart hyrservice
Allt ingår i vår hyrservice. Lönsamt, smart och smidigt. Hyrservice är ett bra sätt att slip-

pa investeringskostnader och minska städkostnader. Vi köper in mattorna och byter ut 

dem regelbundet till rena i era lokaler. Bytesintervall bestämmer du. 

Vi rengör mattorna energisnålt och miljövänligt i moderna anläggningar, och lägger 

dem på rätt plats. Mattorna kvalitetskontrolleras alltid före leverans. Hyrservice ser till att 

du har rena och fräscha mattor för en snygg inomhusmiljö.

Fördelar med hyrservice
> Inga investeringskostnader 

> Individuell rådgivning

> Renare golv

> Minskat golvslitage

> Minskade städkostnader 

> Bättre inomhusmiljö

> Minskad risk för halkskador 

> Regelbundna mattbyten

> Vi hämtar och lämnar 

> Enkelt och bekvämt

Hämtning

Leverans Sortering

Tvätt & Tork

Reperation & Utbyte

Kvalitetskontroll
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Tvätta för längre hållbarhet
Otvättad matta

Grus och smuts samlas mellan 
mattans fibrer och försämrar 
funktionen. Till slut är mattan full 
av smuts och kan inte ta hand om 
mer. Då ser den sliten och trist ut.

Tvättad matta

Regelbunden tvätt är en förutsättning 
för att mattan ska vara effektiv. Vi ser 
till att du alltid har rena och fräscha 
mattor för medarbetare, kunder och 
besökare. 

Vår kunskap – din fördel 
Omkring 80 % av all smuts och damm som finns i era lokaler kommer in via skorna. 

Därför är det en mycket god idé att stoppa smutsen redan vid entrén med en effektiv 

matta. Våra entrémattor leder ner grus mellan fibrerna, motverkar halka genom att suga 

upp fukt och avleder statisk elektricitet. Dessutom är de sköna att gå på. Du minskar 

slitaget på golven, sänker städkostnaderna och får en renare miljö.

Visste du att 80 % av all smuts, damm och 
bakterier i era lokaler kommer in med skorna?
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Micromix Miljö 
Mattan Micromix Miljö har en överlägsen upptagningsförmåga av smuts 

och väta. I mattan kombineras nylon och microfilament, båda tillverkade 

av 100% recycled textil. Microfilament med dess små fibrer ger en stor yta 

för att hålla smutspartiklar på plats. 

Mattans goda egenskaper har uppnåtts genom att blanda microfilament 

med ett starkare nylongarn. Jämfört med andra typer av entrémattor har 

den mellan 20-40% ökad upptagning av både smuts och väta.

Bra miljöval

Micromix Miljö tillverkas av ett unikt material som består av återvunna 

fisknät och textilier som annars hade förorenat hav och natur till skada 

för djur och växter. Mattan får även en lång livstid tack vare den smarta 

hyrservicen.

Fördelar med att hyra Micromix Miljö
> Extra hög upptagning av smuts och väta 

> 100% recycled textil

> Skyddar golven

> Passar alla typer av företag och industrier 

> Minskade städkostnader 

> Minskar risken för halkskador

> Regelbunden service

> Bättre inomhusmiljö  

> Bästa mattan mot både smuts och väta 

> Bästa miljövalet

Bra miljöval! 
Överlägsen mot 
smuts och väta

Micromix-
mattor
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Storsäljare!
Finns alltid i lager



Logo-
mattor

Designa din egen logomatta
Med en logomatta har du många möjligheter att kommunicera. 

Väljer du vår nya generation av logomatta får du en matta i 

HD-kvalitet. Den möjliggör att text, bild och logotyp återges 

med 10 gånger högre upplösning än en normal logomatta. 

Du väljer fritt bland storlekar och färger och kan själv designa 

motiven. Fråga oss gärna om tips och råd – vi hjälper dig! 

 

HD
Välj mellan normalt 
eller högupplöst tryck

Valfri färg med möjlighet 
att matcha pantone färger

Logomattor i HD-kvalitet har 10 gånger högre upplösning än en normal logomatta.

Skapa ditt 
eget motiv
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Former som förgyller
Våra designmattor är en kategori med vackert rundade former. Ibland är det precis 

vad som behövs för att ge ett varmare och mjukare intryck. Välj mellan halvcirkel-

formade mattor, ovala eller helt runda. 

De passar framför receptioner, vid hissar och trappor, och finns i flera storlekar. Stan-

dardfärgen är gråsvart men går även att få i valfri färg. Vi lägger gärna ut prover för 

att se hur mattorna passar i just er miljö. Resultatet blir ofta över förväntan.

Design- 
mattor

Standard – enkelt effektiv
Våra standardmattor är bästa valet när du söker en effektiv matta till ett bra pris. 

Materialet High Twist Nylon är slitstarkt, har hög uppsugningsförmåga och av-

leder statisk elektricitet. Det mjuka materialet fungerar också som ljuddämpare, 

speciellt användbart när mattorna ligger inne i era kontorsmiljöer. 

Mattorna finns i svart, grått, brunt, gråsvart och rött samt i flera olika storlekar. 

Behöver du snabb leverans? Inga problem, standardmattorna finns alltid i lager.

Standard-
mattor
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Ergonomimatta
Vår ergonomimatta har en unik foam rubber struktur som är hållbar och 

tålig. Mattan ger en förbättrad arbetsmiljö och motverkar snubbelrisk. 

Den passar bra på arbetsställen där man står länge på samma plats såsom 

i industri, bar, reception, butiker osv.  Ergonomimattan underlättar för en 

bättre arbetsställning.

Ergonomi-
mattor

Unika dämpande funktioner för kroppen 

> Skonsam för leder

> Stimulerar blodcirkulationen

> Total avlastning

> Reducerar trötthet och höjer prestationsförmågan 

> Lindrar obehag i ländryggen och benmusklerna
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Skonsam för 
leder och rygg



Micromix Miljö
Färg: gråsvart

Ergonomimatta
Färg: svart

Logomattor
Färg: valfri och valfritt motiv

Möjligt att matcha mot Pantone färger. 

Tryckkvalitet: Normal eller HD-upplösning 

Storlek: Standard eller valfri

Våra mattor 
Vi har ett stort utbud av mattor 

Röda mattan
Färg: röd

Standardmattor
Färg: svart, gråsvart, brun och grå

Designmatta
Färg: gråsvart och valfri
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Rätt matta 
på rätt plats 
Fler mattor, mindre städning

Entrémattor kan med fördel användas på flera ställen 

i era lokaler. Huvudingången är självklar, men också 

i passagerna mellan olika typer av utrymmen såsom 

produktion, lager, restaurang och reception. 

Ju fler ställen, desto mer smuts samlas upp. Ni kan 

minska era städkostnader och i stället njuta av renare 

och snyggare miljöer. I vårt sortiment finns mattor för 

alla rum från standard till design. Vi hjälper gärna till 

att skapa effektiva lösningar för just er verksamhet.

Ergonomimatta

Logomatta

Standardmatta

Micromixmatta

Designmatta/
Interiörmatta

Produktion
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Kontor

Fikarum

WC

Kaffe

Lager

Hiss
Lounge Check-in/out

Reception

Huvudentré

Trapphus
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